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Doelen diaconiecollecten maand juni 2022  
 
5 juni    Kids Care Kenia. Kids Care is een organisatie die in het zuidoosten van Kenia op 

unieke wijze steun biedt aan arme kinderrijke gezinnen. De sociaal werkers van 
Kids Care bezoeken 120 huishoudens, verspreid over 24 dorpjes. In 2019/2020 
heeft Kids Care, bij bestaande scholen, zes speciale schoolunits gebouwd waar 
ruimte is voor totaal 180 kinderen met een geestelijke beperking. In 
samenwerking met de reguliere scholen wordt er gewerkt aan goede kwaliteit 
van speciaal onderwijs. Naast onderwijs zijn de schoolunits voorzien van 
dagopvang, fysiotherapie, een spreekkamer, keuken, toilet, douche en een 
opslagruimte. Alles zeer kindvriendelijk geschilderd. Het allerbelangrijkste is 
misschien wel dat steeds meer ouders hun kind met een beperking naar school 
laten gaan. Hierdoor komen de kinderen uit de geïsoleerde thuissituatie. Dat 
maakt voor zowel het kind als de ouders een enorm groot verschil.    

 
12 juni  Dorpshuis Roemenië MagyarOzd.  Buitenland project, waarbij onze jongeren 

komende herfst weer naar Roemenië gaan om daar het dorpshuis verder op te 
knappen met twee nieuwe badkamers en een toilet.  

 
19 juni  Mercy Ships gaat naar de armste landen van de wereld om te helpen door 

medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de 
allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol 
schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met 
medische operaties en ontwikkelingsprojecten.  

 
26 juni  Vluchtelingenwerk Nederland – Vluchtelingen Werk Nederland behartigt de 

belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van 
binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. 

 
3 juli  Kerk in Actie India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst. In India 

worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. 
Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een partnerorganisatie in 
India wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem 
doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd 
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen 
en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht 
aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met 
kinderen en ouders de armoede te doorbreken.    

 
  
Hierboven staan de collectes voor de zondagen in juni.  U kunt elke week uw bijdrage 
overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor 
de instandhouding van de kerk en eredienst en het doel van de derde collecte staat vermeld 
bij het overzicht van de kerkdiensten.  De uitgebreide uitleg over de werking van GIVT staat op 
de website.  Heeft u hulp nodig voor het installeren van de GIVT app, vraag het rustig aan een 
van de kerkenraadsleden.  
 
Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van 
de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek 
terecht komt.                
                                    NL18 RABO 0325 602 638 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie 
                                    NL93 RABO 0325 605 459 t.n.v. Diaconie de Baak  
 
 



Collectebonnen en munten.  
Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw 
collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij een van de 
diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij 
Edith Boessenkool, van Nahuysweg 141 in Hasselt. Alvast heel hartelijk dank voor al uw 
bijdragen.  
 

Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand. 
Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand april. Dit is het 
totaalbedrag van de beide kerken. U heeft als gemeente trouw gegeven via Givt en de 
bankrekeningen van de diaconie!  Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.  
 
Giften  

Datum Ontvangen via  Bedrag 

April  Ds. Henk van Veldhuizen voor de diaconie           50,00 

                           Totaal      €   50,00       

 
 
Collectes totaal    
Datum Bestemd voor Bedrag 

3 april   Kerk in Actie; kinderen en ouderen in Moldavië      407,08 

10 april  OMF Thailand      294,24 

14 april  Dorpshuis Roemenië MagyarOzd      199,26 

17 april  Kerk in actie: kinderen in de knel.      382,83 

24 april  Vrienden van Philadelphia       260,59 

                                                              Totaal  € 1544,00 

 
 

• Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de beide 
diaconieën! 

 
SOS-kinderdorpen bussen bij de uitgang van de Baak. 
Bij de uitgangen van de Baak in de hal hangen nu ook weer de bussen voor het doel SOS-
kinderdorpen. Deze extra collecte is bestemd voor SOS Kinderdorpen en biedt hulp aan 
kwetsbare kinderen in 136 verschillende landen en gebieden.  Van harte aanbevolen.  

Omzien naar elkaar  
We leven nog steeds in een bijzondere tijd, waarin we extra moeten omzien naar elkaar. Laten 
we elkaar goed in de gaten houden. Misschien heeft iemand hulp nodig: 
 

1. U kunt iemand bellen als u behoefte heeft aan contact, 
2. U kunt iemand vragen om een boodschap voor u te doen, 
3. U kunt een kaartje sturen naar iemand die het nodig heeft, 
4. U kunt iemand uitnodigen voor een kop koffie op 1,5 meter afstand,  
5. U kunt te veel eten koken en dat eten brengen bij iemand die alleen is. 
6. Elk gebaar is waardevol, alle hulp is welkom.  
7. Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die praktische hulp bieden,                                                                                  

neem dan contact op met Joop Dijkman of Jan Riphagen.  
Via de telefoon 0651610276 of via de mail: jan.riphagen@pknhasselt.nl  

Laten we elkaar aandacht geven. Maar heb je dit zelf nodig geef het aan, durf het te vragen. 
Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. HOUD VOL.  
 
Diaconie en Schuldhulpmaatje in Zwartewaterland??!!! 
Naastenliefde is: geen geld geven aan iemand met schulden maar help mee met de opstart van 
SchuldHulpMaatje Zwartewaterland, met de naam “Met Elkaar Zwartewaterland” (deze naam is 
tijdens de vorige vergadering voorgesteld). Heel fijn dat zich al mensen hebben aangemeld om 
te helpen met opstarten en er zijn ook al aanmeldingen als schuldhulpmaatje. Maar we hebben 
nog meer bestuurders en schuldhulpmaatjes nodig. De schuldhulpmaatjes krijgen een gedegen 

mailto:jan.riphagen@pknhasselt.nl


opleiding om de mensen die in nood zitten te begeleiden.  Bent u geïnteresseerd, of wilt u meer 
informatie dan kunt contact opnemen met Wil Kappert via wil.kappert@pknhasselt.nl. Mobiel 
nr. 06-19860235. 

Zwartewaterland verwarmt: solidariteit bij stijgende energieprijzen  

De diaconieën van de kerken in Zwartewaterland hebben met elkaar besloten in actie te komen 
voor mensen die rond moeten komen van een sociaal minimuminkomen. Juist voor deze 
mensen zijn de fors gestegen energieprijzen, naast de duurder geworden boodschappen een 
probleem. Omdat ook de door het kabinet toegezegde compensatiemaatregelen niet afdoende 
zijn wordt er een beroep gedaan op ons allemaal. Alle huishoudens in Nederland ontvangen dit 
jaar immers een korting van 400 euro op de energiebelasting.  

De actie is verlengd tot 1 juni 2022 en voor donaties kan gebruik worden gemaakt van het 
volgende bankrekeningnummer: NL60 RABO 0373 7111 66 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk 
Zwartsluis. Graag vermelden dat het om “Energiecompensatie” gaat.  

Verdere informatie : Fokko Douma – Hasselt, tel. 06-2853 4997 fokko.douma@gmail.com  
 
 
 

Ik wens jou 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 

 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 

met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 

een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 

 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

in elk van de seizoenen dat je leeft 
 

een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 

 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 

in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 

Van Trinity 
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